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Klemensits Péter 

A délkelet-ázsiai régió meghatározó állama Indonézia, amelynek gazdasági fejlődése 
az egész térség jövőjét befolyásolja. A Covid-19 Indonézia számára is komoly 
gazdasági következményeket eredményezett, de 2021 folyamán már a stabil 
fellendülés jelei voltak tapasztalhatóak, amit 2022 tavaszán az orosz-ukrán háború 
hatásai sem fékeztek számottevő módon. Az elemzés célja, hogy röviden áttekintse 
az indonéz gazdaság fejlődését a koronavírus járvány okozta sokkot követően és a 
legfrissebb adatok tükrében bemutassa annak kilátásait 2022 májusában. 

Kulcsszavak: Délkelet-Ázsia, Indonézia, Covid-19, válság, gazdasági fellendülés 

Abstract 

Indonesia is the dominant country in the Southeast Asia region, and its economic 
development will affect the future of the entire region. Covid-19 also had a severe 
economic impact on Indonesia, but during 2021 there were signs of a stable 
recovery that was not significantly affected by the impact of the Russia-Ukraine war 
in the spring of 2022. The aim of this analysis is to provide a brief overview of the 
development of the Indonesian economy after the shock of the coronavirus 
outbreak and to present its prospects in May 2022 in light of the latest data. 

Keywords: Southeast Asia, Indonesia, Covid-19, crisis, economic recovery 

Bevezetés 

A délkelet-ázsiai régió a hosszú távú előrejelzések szerint az elkövetkezendő 
években is a világ egyik legyorsabban növekvő térsége maradhat, ami a Délkelet-
Ázsiai Nemzetek Szervezetének (ASEAN) központi szerepét is felértékeli. A Covid-19 
azonban komoly következményekkel járt, olyanokkal, amelyek regionális és 
nemzeti szinten is éreztették hatásukat. Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdaságának, 
Indonéziának a fejlődése ebből a szempontból is külön figyelmet érdemel, hiszen 
döntő mértékben járul hozzá az ASEAN teljesítményéhez, miközben a nemzet előtt 
álló kihívások alapvetően a szomszédos fejlődő országok nehézségeire, jövőbeli 
kilátásaira is rávilágítanak. Az elemzés célja, éppen ezért, hogy megmutassa 
Indonézia helyzetét 2022 tavaszán, a geopolitikai feszültségek (orosz-ukrán háború) 
közepette a koronavírust követő sikeres fellendülés újabb szakaszában. 

Indonézia gazdasága 

A 270 millió lakossal rendelkező, 1,9 millió négyzetkilométer területű Indonézia 
Délkelet-Ázsia legnépesebb és legnagyobb országa, az ASEAN legerősebb 
gazdasága, amely a közepes jövedelmű és az újonnan iparosodott országok közé 

https://thediplomat.com/2018/10/global-strategic-trends-imagining-east-asia-in-2050/
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tartozik. A demográfiai viszonyokat tekintve 2030-ra Indonézia várhatóan a Föld 
negyedik legnépesebb állama lesz 296 milliós lakosságával. A Világbank szerint az 
állam, mint a G20 tagja, 2019-ben bekerült a felső közepes jövedelemszintű 
országok közé, de egyben az újonnan iparosodott országok kategóriájába is 
sorolható. Vásárlóerő paritáson számolva Indonézia a világ 17. legnagyobb 
gazdasága, továbbá jelenleg a 7. legnagyobb GDP-vel rendelkezik a világon, de a 
Wellington Capital előrejelzése szerint 2030-ban már a világ negyedik legnagyobb 
gazdasága lehet. Szuharto tábornok rendszere sokáig biztosította a stabil 
gazdasági fejlődést, de az 1997-es pénzügyi válság súlyosan érintette az országot. A 
Szuharto korszak bukását követően azonban helyreállt a demokrácia, és a 
gazdasági fejlődés is ekkor indult meg, azóta is biztosan hozva az évi 4-6% GDP 
növekedést, amely egészen a Covid-19 járvány kitöréséig töretlennek bizonyult. 
2012-ben Indonézia Kína mögött a második leggyorsabban növekvő G20-as 
gazdasággá vált. A szegénység elleni küzdelemben az ország különösen jól 
teljesített, 1999 és 2020 között a felére, 9,78%-ra csökkent a szegénység aránya. 
Indonézia ugyan piacgazdaság, de az államnak a gazdaságban betöltött szerepe 
ma is meghatározó, beleértve néhány alapvető termék, például az üzemanyag, a 
rizs és a villamos energia árának szabályozását. 
A Covid-19 előtt az egyes ágazatokat tekintve a szolgáltatási szektor volt a 
legjelentősebb munkaadó, amely a helyi munkavállalók 45 százalékát 
foglalkoztatta. Ezt követte a mezőgazdasági ágazat, amely a munkavállalók 34 
százalékát foglalkoztatta, valamint az ipari ágazat (beleértve a feldolgozóipart is), 
ahol a munkavállalók 21 százaléka dolgozott. 
Indonézia fő kereskedelmi partnerei Japán, Kína, Szingapúr és Dél-Korea. Az 
Egyesült Államok szintén jelentős exportpiac. Indonézia legfontosabb exportcikkei 
az olaj és a gáz, az ásványi anyagok, a nyers pálmaolaj, az elektromos készülékek, 
vas és acél, járművek, valamint a gumitermékek.  
Joko Widodo elnöksége alatt 2014-től az ország a korábbiaknál jelentősebb 
nemzetközi szerepvállalásra törekszik, gazdasági és politikai értelemben is 
összekötő kapocs kíván lenni a Csendes-óceán és az Indiai-óceán térsége között. 
Indonézia nagyhatalmi szerepvállalását jelentősen korlátozza az elmaradott 
infrastruktúra, fejlesztéséhez viszont a kormány nem rendelkezik a szükséges 
anyagi forrásokkal, ezért Kína 21. századi Új Tengeri Selyemút tervét támogatja. Az 
indonéz-kínai kapcsolatokat jól jellemzi, hogy az utóbbi kilenc évben Kína lett az 
ország legnagyobb kereskedelmi partnere. Politikai értelemben Jakarta az 
Egyesült Államokkal is baráti kapcsolatokat ápol, a nagyhatalmak között közvetítő 
szerepre törekszik. 

A koronavírus járvány és következményei 

Indonéziában 2022. május 25-ig összesen 6 053 109 esetet regisztráltak, a halottak 
száma 156 548 volt, míg 5 893 628 ember sikeresen felépült a betegségből. A vírus 
2020 áprilisára az ország összes tartományában elterjedt, de a főváros Jakarta, 
Nyugat és Közép Jáva váltak a legfertőzöttebb területekké.  
A járvány kitörése az indonéz gazdasági életre is komoly hatást gyakorolt. Amikor 
2020 áprilisában számos régióban négy hétre bevezették a „Nagyszabású 
társadalmi korlátozásokat”1 , amely magába foglalta a közintézmények bezárását, a 
közösségi közlekedés korlátozását és az állampolgárok országon belüli utazását, a 
nemzeti GDP becslések szerint 24%-kal csökkent ezen időszak alatt. 
Összességében 2020-ban a GDP 2,1%-kal csökkent. 2020 február és 2021 február 

https://www.euromonitor.com/indonesia-in-2030-the-future-demographic/report
https://www.euromonitor.com/indonesia-in-2030-the-future-demographic/report
https://www.wca.co.id/post/indonesia-will-become-the-4th-largest-economy-in-the-world-by-2030
https://www.wca.co.id/post/indonesia-will-become-the-4th-largest-economy-in-the-world-by-2030
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/indonesia-continues-to-grow-faster-than-india-113121400640_1.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/indonesia-continues-to-grow-faster-than-india-113121400640_1.html
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview#1
https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-economy?doNothing=1
https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-economy?doNothing=1
https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-exports?doNothing=1
https://www.worldstopexports.com/indonesias-top-10-exports/
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/01/1_2020_FPR_beliv_online_zoltai_klemensits_7-23-1.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2021/01/1_2020_FPR_beliv_online_zoltai_klemensits_7-23-1.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://www.ifpri.org/publication/cost-covid-19-indonesian-economy-social-accounting-matrix-sam-multiplier-approach
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/03/na030321-indonesia-has-an-opportunity-to-boost-growth


 
 

 
 

5 

között miután 1,8 millió ember veszítette el a munkáját, újabb 2,8 millió fővel nőtt a 
szegények száma. A folyó fizetési mérlegben a közvetlen külföldi tőkebefektetések 
(FDI) jelentős csökkenése volt tapasztalható, ami rontott a portfólióbefektetések 
kiáramlása, amely csak márciusban 7,7 milliárd dollárt tett ki. Ez a legnagyobb havi 
kiáramlás, amelyet az 1998-as ázsiai pénzügyi válság után regisztráltak. Eközben a 
devizatartalékok 10,7 milliárd dollárral 121 milliárd dollárra csökkentek 2020 első 
negyedévében. 
A Covid-19 kedvezőtlen hatásainak enyhítése érdekében nem sokkal a járvány 
kitörése után a központi kormány egy 10,3 billió rúpia (7 milliárd dollár) értékű 
gazdasági stimulus csomagot kínált fel a turizmus szektornak, amely 
adókedvezményeket és a szolgáltatások leértékelt áron való igénybevételét 
jelentette. 2020. június 16-án az indonéz kormány növelte a Covid-19 kezelésére és 
az Országos Gazdasági Helyreállítási Programra vonatkozó költségvetését a 
legnagyobb gazdaságélénkítő csomag bejelentésével, amelynek összege 695,2 
billió rúpia volt (47,7 milliárd dollár). A csomag 2020 novemberi többszöri 
felülvizsgálata után azonban a végső összeg már elérte a 744,28 billió rúpiát (50 
milliárd dollár). Ennek legnagyobb részét az egészségügy, a társadalompolitikai 
intézkedések, az üzleti szféra számára nyújtott adókedvezmények és hitelek, 
valamint a helyi kormányzatok támogatása tette ki. 

A talpraállás felé vezető úton 

A lezárások fokozatos feloldása és az üzleti tevékenység újbóli beindulását 
követően 2021-ben már 3,69% volt a GDP növekedés. A jövővel kapcsolatban egyre 
pozitívabb prognózisok láttak napvilágot, melynek értelmében pl. a növekedés 
2022-ben már 5,0%-ra gyorsulhat a kiszámíthatóság erősödése miatt, feltételezve, 
hogy a Covid-19 ellen beoltottak aránya eléri a lakosság kritikus tömegét. Az 
Indonéz Központi Bank úgy számolt, hogy 2023-ra a költségvetési hiány 3% alá fog 
csökkenni. Ennek érdekében viszont az egyensúly fenntartása fontos, és új 
finanszírozási stratégiákat kell alkalmazni, mint például vagyonalapok létrehozása, 
hogy az adósság helyett a tőkefinanszírozásra kerüljön a hangsúly. 2021-ben a 
költségvetési hiány a GDP 4,65%-a volt, ami sokkal kedvezőbb a kormány által 
megcélzott 5,7%-nál.  
A gazdasági élet normalizálódása a külkereskedelemben is megfigyelhető. 2021 
egészét tekintve Indonézia exportja rekordmagas, 231,54 milliárd dollárt ért el, míg 
importja 196,2 milliárd dollárt tett ki. A 2021-es 35,34 milliárd dolláros kereskedelmi 
többlet 2007 óta a legnagyobb volt. 
A reformok is sokat jelentettek a gazdaság talpraállítása érdekében tett lépések 
között. Indonézia új 2020-as munkahelyteremtésről szóló törvénye2 jelentős 
reformnak minősül, amely elősegíti a külföldi befektetéseket, ezáltal a 
munkahelyteremtést. Míg a koronavírus hatására 2020-ban az ASEAN államok 
területén átlagosan 31%-kal csökkentek a külföldi közvetlen befektetések, addig 
Indonéziában csupán 2,4% volt a visszaesés. 2021-ben a korábbi évhez képest 10%-
kal nőtt a befektetések értéke, elérve a 32 milliárd dollárt. A külföldi befektetők 
számára az elkövetkezendő években is várhatóan komoly lehetőség lesz az indonéz 
piacon való megjelenésre, így az ország valódi mágnessé válhat a befektetők 
szemében. Közben a munkaerőpiacon is pozitív folyamatok indultak el. Miközben 
2020 augusztusában a munkanélküliségi ráta elérte a 7,7%-ot, 2021 augusztusára 
ez az arány 6,49%-ra módosult. 

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_Perspective_2020_142.pdf
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_Perspective_2020_142.pdf
https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/12/ISEAS_Perspective_2020_142.pdf
https://www.reuters.com/article/indonesia-economy-idUSL3N2AP2P1
https://www.reuters.com/article/indonesia-economy-idUSL3N2AP2P1
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/indonesia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/indonesia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-s-economy-bounced-back-in-2021-with-3.69-growth
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-31/indonesia-vows-to-narrow-fiscal-deficit-despite-pandemic-woes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-31/indonesia-vows-to-narrow-fiscal-deficit-despite-pandemic-woes
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-01-03/indonesia-2021-budget-deficit-seen-at-4-65-of-gdp-well-below-estimates
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2022-01-03/indonesia-2021-budget-deficit-seen-at-4-65-of-gdp-well-below-estimates
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-dec-trade-surplus-1-bln-well-below-forecast-2022-01-17/
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-dec-trade-surplus-1-bln-well-below-forecast-2022-01-17/
https://www.eastasiaforum.org/2021/06/15/indonesias-false-choice-between-investment-and-innovation/
https://www.eastasiaforum.org/2021/06/15/indonesias-false-choice-between-investment-and-innovation/
https://en.tempo.co/read/1558748/indonesias-unemployment-rate-down-to-6-49-in-2021
https://en.tempo.co/read/1558748/indonesias-unemployment-rate-down-to-6-49-in-2021
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A legfontosabb makrogazdasági mutatók alakulása 2022 
tavaszán 

A nyersanyagárak emelkedése és a Covid-19 okozta korlátozások enyhítésének 
köszönhetően 2022 első negyedévében az indonéz GDP 5,01%-kal nőtt a múlt év 
azonos időszakához képest (2021 október – december folyamán 5,02% volt a 
növekedés). Negyedéves, nem szezonálisan kiigazított alapon a gazdaság 0,96%-
kal zsugorodott, szemben az október-decemberi 1,06%-os növekedéssel. Korábban 
a jegybank a 2022-es évre 4,7-5,5%-os éves GDP növekedéssel számolt, de áprilisban 
csökkentette a prognózisát 4,5-5,3%-ra. A Világbank áprilisi előrejelzése a Fülöp-
szigetek esetében 5,7%, Malajzia esetében 5,5%, Vietnám esetében 5,3%-os 
növekedéssel számolt, miközben Indonézia várható éves növekedését 5,1%-ra 
becsülte.  
A Covid-19 helyzet javulásával párhuzamosan a legtöbb ország számára az orosz-
ukrán háború gazdasági hatásai jelentenek problémát, de Indonézia ebből a 
szempontból kedvező helyzetben van, hiszen kereskedelmi kapcsolatai az említett 
országokkal nem meghatározóak – csupán az importált búza esetében állapítható 
meg, hogy annak 24,45%-a érkezik Ukrajnából – viszont az infláció növekedéséhez 
így is hozzájárult. Elsősorban az élelmiszerárak emelkedése miatt az infláció 
áprilisban 3,5%-ra emelkedett a márciusi 2,6% után. Az áprilisi eredmény egyúttal 
2017 decembere óta a legmagasabb inflációs rátát is jelentette. A Focus Economics 
szerint 2022-re 3,5%-os éves infláció várható. 
A nyersanyagárak emelkedése Indonézia külkereskedelmi mérlegét is alapvetően 
befolyásolta. Az ország külkereskedelmi többlete 2022 áprilisában az előző év 
azonos hónapjának 2,29 milliárd dollárjáról 7,56 milliárd dollárra, minden eddiginél 
magasabbra nőtt. Az export az egy évvel korábbihoz képest 47,76 százalékkal új 
rekordmagasságra, 27,32 milliárd dollárra emelkedett, míg az import kisebb, 21,97 
százalékos ütemben, 19,76 milliárd dollárra nőtt, ami 2021 februárja óta a 
leggyengébb növekedés. Az év első négy hónapjában a kereskedelem 16,89 milliárd 
dollár többletet regisztrált, melynek során az export 38,68 százalékkal, az import 
pedig 28,51 százalékkal ugrott meg. 
A pozitív tendencia az egyensúly esetében is megállapítható. Indonézia 2022 első 
negyedévében 0,22 milliárd dolláros folyó fizetési mérleg többletet ért el, ami a GDP 
0,1 százalékának felel meg, szemben az előző év azonos negyedévi 1,09 milliárd 
dolláros hiányával. Az indonéz pénzügyminisztérium tavaly még 4,85%-os 
költségvetési hiánnyal számolt, idén januárban azonban 2022-re vonatkozóan már 
4,3%-ra csökkentette a célt. 
A legfrissebb adatok szerint az egy évvel korábbi szinthez képest 2022 februárjában 
5,83%-ra vagyis 875 000-ről 840 000-re csökkent a munkanélküliek száma. Eközben 
a foglalkoztatottak aránya 2022-ben 69,06%-ra nőtt a 2021-es 68,08%-ról. 
A befektetések tekintetében a kormányzat az év elején azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy 2022-ben 83 milliárd dollár értékben szeretne külföldi befektetéseket 
telepíteni az országba. A közvetlen külföldi tőkebefektetések legnagyobb  
kedvezményezettje tavaly a nemesfémipar volt, amelyet a bányászat, a szállítás, a 
raktározás és a távközlés követett. Az FDI legnagyobb forrása Szingapúr volt, majd 
Hongkong, Kína, az Egyesült Államok és Japán következett a sorban. 

https://www.cnbc.com/2022/05/09/indonesia-q1-gdp-growth-at-5point01percent-year-on-year-in-line-with-forecasts.html
https://thediplomat.com/2022/04/world-bank-shaves-2022-growth-projections-for-southeast-asia/
https://www.medcom.id/english/business/ob34DQ0k-russia-ukraine-war-s-economic-impact-on-indonesia-relatively-small-economist
https://www.medcom.id/english/business/ob34DQ0k-russia-ukraine-war-s-economic-impact-on-indonesia-relatively-small-economist
https://www.focus-economics.com/countries/indonesia/news/inflation/inflation-comes-in-at-highest-level-in-over-three-years-in-april
https://www.focus-economics.com/countries/indonesia/news/inflation/inflation-comes-in-at-highest-level-in-over-three-years-in-april
https://tradingeconomics.com/indonesia/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/indonesia/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/indonesia/current-account
https://tradingeconomics.com/indonesia/current-account
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/indonesia-expects-2022-fiscal-deficit-shrink-43-gdp-media-2022-01-13/
https://tradingeconomics.com/indonesia/labor-force-participation-rate
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-targets-33-jump-2022-investment-by-tapping-resource-processing-2022-01-27/
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-targets-33-jump-2022-investment-by-tapping-resource-processing-2022-01-27/
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Összegzés 

Délkelet-Ázsia többi országához hasonlóan Indonézia gazdaságát is komolyan 
érintette a Covid-19 járvány. A statisztikai adatokból azonban megállapítható, hogy 
a kezdeti sokkot követően – köszönhetően többek között a kormányzati 
intézkedéseknek is – gyorsan megindult a fellendülés, amely 2021 folyamán 
stabilan folytatódott. 2022 elején amikor a világ az orosz-ukrán háború miatt 
immáron a geopolitikai feszültségek gazdasági következményeivel kénytelen 
szembenézni, Indonézia számára ez sem jelentett súlyos problémát, hiszen az 
infláció emelkedésétől eltekintve a pozitív tendencia tovább folytatódik, vagyis az 
indonéz gazdaság teljesítménye visszatért a járvány előtt megszokottakhoz. Ennek 
következtében megállapítható, hogy Délkelet-Ázsia legnagyobb országa továbbra 
is az ASEAN egyik motorja lesz az elkövetkezendő években. 
 

 
1 Indonézül: Pembatasan Sosial Berskala Besar. 
2 Jobs Creation Bill (RUU Cipta Kerja), amelyet leggyakrabban csak Omnibus Law-ként 
említenek. 


